בס"ד
סיכום פגישת ועד הורים
י"א כסלו תשע"ה /3בדצמבר
נוכחים -מיכל צדוק ,עידית דהן ,לירון דנוך ,מוריה אליהו ודוד נענה.
נושאי הפגישה:










מרכז העצמה -מרכז העצמה במקצועות מתמטיקה ,אנגלית ושפה לתלמידי בית הספר
מיועד לתת סיוע ועזרה לימודית על ידי הורים מתנדבים ואנשי מקצוע .המרכז יתחיל לפעול
מיד לאחר חנוכה בימים שני ורביעי בשעות .03:31-03:31 :כעת המרכז מיועד לכיתות ו'
וככל שיהיו יותר הורים מתנדבים הוא יופעל גם לכיתות נוספות .כל הורה מתנדב ל3
מפגשים בשנה ,רצוי ברצף .בחירת התלמידים נעשית על ידי הצוות הפדגוגי ,ותהיה מיועדת
לתלמידים שלא מקבלים עזרה פרטנית בשעות ביה"ס.
לא סוכם על העלות הסמלית שהתלמידים אמורים לשלם?____________
בנוסף ,תלמיד שיתמיד יקבל  3נק' תוספת בונוס במבחן הקרוב.
ריכוז וארגון רשימות ההורים המתנדבים נעשית אצל אושרת עדן ומיכל צדוק.
מכתב להורים ייצא בעז"ה ביום שישי הקרוב ,אושרת עדן סיימה לכתוב.
יישר כוח לאושרת ,מיכל ושיילי על החשיבה והאחריות לקידום העניין .כל הכבוד ובהצלחה
למרכז.
תוכנית טיולים -ביום שישי הקרוב תתקיים פגישה של דוד,מוריה ועידית לגבי תוכנית
הטיולים עם הרכזת האחראית בבית הספר -המורה שירה .כאשר סוכם בישיבה שהמלצת
הוועד היא לגוון את תוכנית הטיולים באופן כללי למקומות ואתרים נוספים על מנת
שהתלמידים ירחיבו את היכרותם עם הארץ דרך הטיולים.
ייבחן מס' הטיולים שיש בשנה לכל כיתה.
תבחן האפשרות שכל כיתה תהיה גם בסיור אתרים וגם בטיול בשטח .והשאיפה היא  2טיולי
שטח וסיור אחד.
הסעות -לירון ישב בעז"ה עם נאוה למפות את המקומות בהם גרים תלמידי קרית אונו על
מנת לבחון את מסלול ההסעה המיטבי עבורנו.
אבטחה של שומר לילדי הצהרון -לצערנו הרב למרות פנייתנו מלפני שבועיים לקב"ט הבטחון
של העיריה וכן למתנ"ס עדיין לא אושר שומר .התקן בעקרון לשומר הוא רק מעל  01ילדים.
ולכן לכאורה לא מגיע לנו לקבל שומר לילדי הצהרון (כ 01ילדים) יחד עם זאת המצב
הבטחוני מאד מלחיץ ומפחיד את ההורים.
הבעיה מתרחבת בכך שבעצם יש תנועה רחבה בבית הספר בשעות הצהרון ולכן אי אפשר
לסגור את בית הספר הרמטי .וכן שלעובדי הנקיון יש מפתחות לכל בית הספר מכיון והם
צריכים להמשיך ולנקות לאחר שהתלמידים הולכים.
לאור הפיגועים האחרונים  ,החשש של ההורים גובר.
מנכל"ית המתנ"ס הייתה בסיור בשטח ביום ראשון אך עדיין לא החזירה תשובה – היא
אמורה לדון בכך עם הנהלת המתנ"ס.
צעדים לקידום הפתרון:
א .לירון ידבר עם אמו לגבי הנהלת המתנ"ס.
ב .נעלה את הנושא ביום ראשון הקרוב מול אגף החינוך .ובפגישה נוספת ביום ראשון דוד
יעלה זאת מול רון מלכה .ובמידת הצורך שוב מול אבי הקב"ט.
ג .לשקף להורים בצהרון ויחד עם זאת שימשיכו לשתף ולומר את הרגשותיהם ושיכתבו
מכתב על כך לרשות.
ד .במידה וזה לא יתקדם נקיים פגישה רחבה של הורי הצהרון עם נציגי הרשות ,וועד
ההורים והמנהל בתוך שטח בית הספר.
ספורט -המנהל יבחן את נושא השעות ספורט בכיתות וכן את תוכנית הלימוד בספורט.
תוכנית החוגים והתלן -השבוע ישבנו בבית של שיילי ,שיילי מיכל צדוק ומוריה .הוגדרו
מטרות ראשוניות והצעה למסגרת התוכנית .נמשיך לשבת על כך כל האחראיות ומוריה על
מנת להציג בישיבה הבאה את הדברים במלואם.
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רשימת צרכים נוספים לפגישה ביום ראשון:
 .0חשיבות בית הספר הדתי בעיר – כיחיד ומיוחד.
שמנקז אליו את כל הדתיים מרחבי העיר ,ולמרות קוטנו הוא בגדילה וצמיחה.
יש להתייחס אליו כשווה בין שווים ולתת לו את מה שכל בתי הספר בעיר מקבלים!
 .2לגבי בית ספר מנגן -אנו מבקשים לקבל כמו כל בתי הספר .רק במידת הצורך אנו
מוכנים לקבל אפילו רק  2כלים ולא  3בינתיים על מנת שהתוכנית תיכנס לבית הספר.
 .3סרטים נגד החלקה לכניסה של בית הספר .הילדים מחליקים שם בחורף כשיורד גשם,
וכבר מורה נפלה ,וילד נפצע( .מיכל צדוק -תעביר מכתב על כך).
 .3מתקני משחקים/כושר שיהיה לילדים להפסקה.
 .0מכשור ספורט מתקדם -המנהל יערוך עם המורה לספורט בדיקה של הציוד ויכין רשימה
מסודרת מה צריך כגון טבעות וכד..
 .6מכרז למזכירה -קידום פרסום המכרז על מנת שיהיה כמה שיותר זמן לחפיפה .דיברנו
על כך עם אגף החינוך לפני שבועיים אך בינתיים לא נעשה דבר.
סיימנו ביישר כוח גדול למנהל בית הספר (תודה עידית) על האווירה הטובה והעבודה
המקצועית המדהימה שהוא עושה בבית הספר .ההשקעה הרבה ניכרת בכיתות ובתלמידים.
תודה!

